Prijslijst vanaf 1-1-2021
Skinovage behandeling
€ 69,00
Oppervlaktereiniging dmv 2 fase-reiniging, doorbloedingsmasker, peeling, onzuiverheden
verwijderen, wenkbrauwen modelleren, massage, ampul, masker, oogverzorging, verzorgende
creme. Dit alles afgestemd op uw huidtype. Ca 60-70 min.
HC9 Lichttherapie
€ 35,00 losse beh. € 15,00 tijdens een gezichtsbehandeling
Lichttherapie voor diverse toepassingsgebieden o.a.: collageenopbouw, couperose, rosacea, acne,
vochtverlies etc etc. (kuur in overleg)
Skinovage behandeling de luxe € 89,00
Oppervlaktereiniging dmv 2 fase-reiniging, doorbloedingsmasker, enzyme-peeling (lysing),
onzuiverheden verwijderen, wenkbrauwen modelleren, massage, 2ampullen, masker, oogverzorging,
verzorgende creme. Dit alles afgestemd op uw huidtype. Ca. 90 min
Dr. Babor A16 Detox treatment
€ 90,00
ca. 75 min
veeleisende huid, huidveroudering pigmentverschuivingen, onregelmatige huid, kortom voor een
verfijnder huidbeeld
Dr. Babor Repair Treatment
€ 80,00
intensief regenererende behandeling

ca.75 min

Dr. Babor Collageen Booster
€ 85,00
ca.75 min
intensieve weefselverstevingen rimpelcorrectie en verhoging van elasticiteit en soepelheid van de
huid
Dr. Babor Recontouring Treatment
€ 85,00
ca. 75 min
Verstevigen, herdefinieren van de kaaklijn, volumeopbouw van wangen en voorhoofd
Dr. Babor Anti Couperose treatment € 69,00
voor de gevoelige huid met roodkleuringen

ca 60 min

Dr. Babor Neuro Sensitive cellular
€ 69,00
voor de overgevoelige, geïrriteerde huid

ca 60 min

Fruitzuurbehandeling ASA-Peel
€ 85,00 ipv € 95,00
ASA-peel van Klapp (voor ieder huidtype)
Behandeling is tegen fijne lijntjes, grove porien, littekens, pigmentvlekken, kortom een lekkere
opfrisser
Carboxy behandeling
€ 75,00
Zuurstofbehandeling collageen- en elastinevezels wordt geactiveerd
In kuurverband prijs in overleg
SkinovagePX Quick behandeling
€ 59,00
Oppervlaktereiniging dmv 2 fase-reiniging, peeling, onzuiverheden verwijderen, wenkbrauwen
modelleren, masker, oogverzorging, verzorgende creme. Dit alles afgestemd op uw huidtype.
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Sprint behandeling
€ 35,00
Even de huid een opfrisser geven
2-fasen reiniging, peeling, ampul verzorgende creme, dit alles afgestemd op uw huid.
Mannenbehandeling
€ 69,00
Oppervlaktereiniging, doorbloedingsmasker, peeling, onzuiverheden verwijderen, evt. wenkbrauwen
modelleren, massage, ampul, masker, oogverzorging, verzorgende creme. Dit alles afgestemd op uw
huidtype.
Jeugdbehandeling tm 21 jr (45 min) € 37,50
Oppervlaktereiniging, peeling, onzuiverheden verwijderen, evt. wenkbrauwen modelleren, masker,
verzorgende creme.
Ampullencrash
€ 5,00 per ampul
Om de dorst van uw huid tijdens een behandeling te lessen
Microneedling
€ 95,00
Microneedling is een huidverbeterende behandeling.
Met 1 behandeling boekt u al resultaat.
Voor optimaal resultaat is een kuur de beste keuze.
Microneedling kuur
€ 630,00 incl. Serum twv € 77
De kuur bestaat uit 6 behandelingen elke 2 weken.
(gespreide betaling in overleg)

Microdermabrasie
€ 79,00
Microdermabrasie is een huidverbeterende behandeling.
De beste resultaten worden bereikt dmv een kuur, vraag naar de mogelijkheden.
Voetverzorging
€ 34,00 (ca. 40 minuten)
Knippen/vijlen van de nagels verwijderen van eelt evt. likdoorn verwijderen
Teennagels lakken
€ 10,00
Gelpolish op teennagels
€ 35,00
Manicure/Nagelstyling
Gelpolish
Lakken
Paraffinepakking

€ 25,00
€ 10,00
€ 15,00

Permanent Make Up
Wenkbrauwen
€ 285,00
Wenkbrauwen hairstroke
€ 350,00
Eyeliner boven en onder
€ 270,00
Eyeliner advanced
€ 365,00
Eyeliner boven of onder
€ 195,00
Bovenstaande prijzen zijn incl. 1 nabehandeling binnen 8 weken.
Opfrissen binnen 1 jaar € 95,00
Opfrissen binnen 1 jaar vanuit een andere salon 2/3 van de prijs.
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Wenkbrauwen/Wimpers
Wenkbrauwen of wimpers verven
Wenkbrauwen en wimpers verven
Wenkbrauwen epileren
Wenkbrauwen harsen

€ 13,50
€ 25,00
€ 16,00
€ 13,00

Tijdens een gezichtsbehandeling
Tijdens een gezichtsbehandeling
Tijdens een gezichtsbehandeling
Tijdens een gezichtsbehandeling

Harsen
Wenkbrauwen
€ 13,00
Bovenlip of kin
€ 11,50
Bovenlip en kin
€ 21,50
Gelaat
€ 28,00
Oksels
€ 21,00
Bikinilijn (dames)
€ 22,00
Bikinilijn groot (dames)
€ 32,00
Brazilian wax (dames) streepje
€ 40,00
Hollywood (dames)
€ 50,00
Onderbenen
€ 22,00
Bovenbenen
€ 32,00
Gehele benen
€ 52,00
Benen en bikinilijn (dames)
€ 72,00
Benen en bikinilijn groot (dames)
€ 82,00
Benen en brazilian wax(dames)streepje € 92,00
Benen en hollywood (dames)
€102,00
Onderarmen en handen
€ 22,50
Bovenarmen
€ 15,00
Borstkas en buik
€ 37,50
Rug
€ 37,50
Duurzaam ontharen per behandeling 50 % KORTING
Van
Tussen de wenkbrauwen
€ 15,00
Bovenlip
€ 45,00
Kin
€ 45,00
Kaaklijn
€ 85,00
Hals
€ 85,00
Oksels
€ 75,00
Armen boven en onder
€ 150,00
Schouders
€ 175,00
Onderarmen
€ 100,00
Handen
€ 60,00
Bikinilijn v.a.
€ 75,00
Bikinilijn groot
€ 125,00
Brazilian wax
€ 150,00
Hollywood
€ 175,00
Billen
€ 100,00
Onderbenen en knie v.a.
€ 190,00
Onderbenen v.a.
€ 175,00
Bovenbenen en knie v.a.
€ 225,00
Bovenbenen v.a.
€ 210,00

Voor
€ 7,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 42,50
€ 42,50
€ 37,50
€ 75,00
€ 87,50
€ 50,00
€ 30,00
€ 37,50
€ 62,50
€ 75,00
€ 87,50
€ 50,00
€ 95,00
€ 87,50
€ 112,50
€ 105,00

€ 12,50
€ 24,00
gratis
gratis
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Voeten
Rug incl. schouderbladen

€ 60,00
€ 375,00

€ 30,00
€ 187,50

In overleg kunt u ook gedeeltes van het lichaam behandelen.

Visagie
Bruidsmake-up incl. proef make-up
Dag make-up

€ 85,00 incl. ampul (proef make-up in salon, bruidsmake-up
op locatie, buiten Amersfoort € 0,19 ct per km)
€ 35,00

Cadeaubonnen

vanaf € 15,00

Drukfouten en/of prijswijzigingen onder voorbehoud

